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1907 год — 110 га доў та му на ра дзіў ся Анд рэй Кі-
жа ва таў, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1965 год, 

па смя рот на). У Чыр во най Ар міі з 1929 го да. На чаль нік 
9-й за ста вы 17-га Брэсц ка га па гра нат ра да лей тэ нант 
Кі жа ва таў вы зна чыў ся пры аба ро не Брэсц кай крэ пас ці 
ў пер шыя дні Вя лі кай Ай чын най вай ны. Во і ны па гран зас-
та вы пад яго ка ман да ван нем 22 чэр ве ня 1941 го да пры-
ня лі пер шы бой, ад бі лі шэсць на па даў, двой чы пе ра хо дзі лі 
ў контр ата кі. З 23 чэр ве ня Кі жа ва таў уз на чаль ваў аба ро ну 
Цы та дэ лі крэ пас ці ў ра ё не Ця рэс паль скіх ва рот. За гі нуў 
у баі ў 1941 го дзе. У го нар Кі жа ва та ва пе рай ме на ва на 
ся ло, дзе ён на ра дзіў ся. Яго імем на зва на па гран зас та ва 
ў Брэс це, ву лі цы ў Брэс це, Ка мян цы і Мін ску.

1920 год — на ра дзіў ся Рэй 
Дуг лас Брэд бе ры, 

аме ры кан скі пісь мен нік-фан таст. 
Аў тар ра ма наў «Дрэ ва Па дзя кі», 
«Смерць — лёс адзі но кіх», «451 гра-
дус па Фа рэн гей це», «Ві но з дзьму-
хаў цоў», кні гі «Мар сі ян скія хро ні кі» і 
ін шых тво раў. Па мёр у 2012 го дзе.

1941 год — 22 жніў ня 1941 
го да ўвай шло ў гіс то-

рыю як дзень на ра джэн ня зна ка мі тых 
нар ка маў скіх «ста гра маў». У гэ ты 
дзень Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та аба ро ны пад пі саў 
Па ста но ву №562 «Аб увя дзен ні га рэл кі для за бес пя чэн ня 
дзе ю чай Чыр во най Ар міі», згод на з якой бай цам што дня 

на ле жа ла вы да ваць па паў шклян кі «га ру ча га». Тэкст да-
ку мен та аб вя шчаў: «Па чы на ю чы з 1 ве рас ня 1941 го да, 
тым, хто зна хо дзіц ца на пе ра да вой лі ніі дзе ю чай ар міі, бу-
дзе вы да вац ца 100 гра маў га рэл кі (40 гра ду саў ма цун ку) 
у дзень». За бес пя чэн нем ар міі га рэл кай аса біс та кі ра ваў 
член Па літ бю ро ЦК ВКП(б), нар кам хар чо вай пра мыс ло вас ці 
СССР Анас тас Мі ка ян, які шмат зра біў для та го, каб са вец кі 
сал дат не ад чу ваў на фрон це па трэ бы ў са мым не аб ход ным. 
За раз мер ка ван нем на пою аба вя за ны бы лі са чыць аса біс-
та ка ман ду ю чыя фран та мі. Пас ля па ра дак за бес пя чэн ня 
чыр во на ар мей цаў «га ру чым» не ад на ра зо ва мя няў ся. Ко ла 
бай цоў, якія ме лі пра ва на за бес пя чэн не га рэл кай і якія слу-
жы лі ў роз ных ра дах вой скаў і на роз ных ба я вых па зі цы ях, 
то зву жала ся, то па шы рала ся, а нор мы вы да чы за па вет на га 
«піц ця» то па вя ліч ва лі ся, то па мян ша лі ся.

2002 год — ма лень кі вост раў Нор фалк, раз ме-
шча ны ў Ці хім акі я не на паў ноч ны ўсход ад 

Аў стра ліі, аб вяс ціў ся бе зо най, сва бод най ад ма біль ных 
тэ ле фо наў. За ба ро на на ка ры стан не ма біль ны мі тэ ле фо-
на мі дзей ні ча ла на вост ра ве да кра са ві ка 2007 го да.

2002 год — ула ды Тай лан да за ба ра ні лі вы ка рыс-
тоў ваць сла ноў для пе ра мя шчэн ня па га рад-

скіх ву лі цах. Ра шэн не бы ло пры ня та з мэ тай за ха ван ня 
бяс пе кі як кі роў цаў аў та ма бі ляў, так і са міх сла ноў.

Габ ры эль Гар сія МАР КЕС, 
ка лум бій скі пісь мен нік, гра мад скі дзе яч:

«Лёг ка зда бы тае шчас це не мо жа доў жыц ца доў га».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, 
Антона, Дзмітрыя, Івана, 
Мацвея, Пятра, Юльяна, 
Якава.
К. Марыі, Цімафея, 
Цэзара.

Месяц
Маладзік 21 жніўня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.00 20.23 14.23

Вi цебск — 5.47 20.16 14.29

Ма гi лёў — 5.50 20.13 14.23

Го мель — 5.51 20.06 14.15

Гродна — 6.16 20.38 14.22

Брэст — 6.20 20.34 14.14
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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УСМІХНЕМСЯ

Сён ня жу дас на ста мі-

ла ся, раз ба ле ла ся га ла ва, 

пры лег ла.

І толь кі фра за му жа: 

«Мо жа, па е дзем ку пім та бе 

што-не будзь?» лі та раль на 

вяр ну ла мя не да жыц ця.

— Чым мож на да па маг чы, 

ка лі тур буе сум лен не?

— Ня дрэн на да па ма гае 

га рэ лач ны кам прэс унутр.

— Як вы ду ма е це, кі ра-

ваць муж чы нам ляг чэй, 

чым аў та ма бі лем?

— Не вель мі, тут пра-

вы на ха ля ву не ку піш. 

На муж чы ну трэ ба па ўсіх 

пра ві лах ез дзіць, счап лен-

не ад чу ваць. Ру ля ў яго ня-

ма, тар ма зы сла быя, раз-

по раз за но сіць на ле ва. 

Асаб лі ва, ка лі поў ны бак 

за лі ты.

Спорт-таймСпорт-тайм  

З УПЭЎ НЕ НАС ЦЮ НА ЧЭМ ПІ Я НАТ СВЕ ТУ
У што тыд нё вым спар-
тыў ным агля дзе «Звяз-
ды» рас каз ва ем пра 
вы ступ лен не бас кет-
боль най і ва лей боль-
най збор ных кра і ны на 
буй ных між на род ных 
тур ні рах. Так са ма пад-
во дзім вы ні кі Куб ка све-
ту па скач ках на ба ту це 
ў Мін ску.

1. Пяць ме да лёў за ва я-
ва лі на шы спарт сме ны на 
дру гім эта пе Куб ка све ту 
па скач ках на ба ту це. Ся-

род муж чын не бы ло роў ных 
алім пій ска му чэм пі ё ну Рыа-
дэ-Жа нэй ра Ула дзі сла ву Ган-
ча ро ву. Дру гое мес ца за няў 
бры та нец На тан Бэй лі, брон-
за вым пры зё рам стаў яшчэ 
адзін бе ла рус Алег Раб цаў.

— На ша збор ная вы сту пі-
ла на да маш нім эта пе год на. 
Ра ды і за на шу мо ладзь, якая 
атры ма ла шанц за явіць пра 
ся бе, і ска рыс та ла ся ім. Што 
да ты чыц ца сва іх скач коў, то 
я не да пус ціў сур' ёз ных па-
мы лак. Вель мі пры ем на пе-
ра ма гаць до ма, — рас ка заў 
Ула дзі слаў Ган ча роў.

Пер шае мес ца ся род жан-
чын за ня ла ра сі ян ка Яна Паў-
ла ва, бе ла рус ка Ма рыя Ма ха-
рын ская пад ня ла ся на дру гую 
пры ступ ку п'е дэс та ла.

У сін хрон ных скач ках на 
ба ту це на ра хун ку бе ла рус-

кай ка ман ды яшчэ дзве за-
ла тыя ўзна га ро ды. Ма рыя 
Ма ха рын ская і Ган на Гар ча-
нок ста лі най леп шы мі ся род 
жан чын, Мі кі та Іль і ных і Ар-
цём Жук так са ма ўзя лі «зо-
ла та» ся род муж чын.

Ця пер ба ту тыс ты рых-
ту юц ца да Куб ка Бе ла ру сі, 
за тым ад пра вяц ца ў Пар-
ту га лію на трэ ці этап Куб ка 
све ту, а га лоў ным стар там 
для ка ман ды ста не чэм пі я-
нат све ту, які з 5 па 13 ліс-
та па да пры ме Са фія.

2. Бас кет ба ліс ты муж-
чын скай збор най Бе ла ру-
сі ўпер шы ню ў гіс то рыі 
вый шлі ў асноў ны раўнд 
ква лі фі ка цыі чэм пі я на ту 
све ту — 2019. У за ключ-
ным па ядын ку па пя рэд няй 
гру пы D яны са сту пі лі ка ман-
дзе Пар ту га ліі ў авер тай ме 
з мі ні маль най роз ні цай у лі-
ку — 78:79. Але, ня гле дзя-
чы на па ра жэн не, ка ман да 
Аляк санд ра Кру ці ка ва за-
ня ла дру гое мес ца і ра зам 
з лі да рам гру пы збор най 
Бал га рыі вый шла ў на ступ-
ны этап ад бо ру на су свет нае 
пер шын ство.

У асноў ным раў ндзе еў-
ра пей скай ква лі фі ка цыі 
вы сту пяць 32 ка ман ды. Жа-
раб' ёў ка груп ад бу дзец ца 
24 жніў ня ў Мюн хе не, а сам 
тур нір пач нец ца ў кан цы ліс-
та па да.

3. Ва лей боль ная збор-
ная пра цяг вае пе ра ма гаць 
на юні ёр скім чэм пі я на це 
све ту ў Ар ген ты не. На-
пя рэ дад ні на шы дзяў ча ты 
абы гра лі ад на го дак з ЗША 
з лі кам 3:1. Ра ней бе ла рус кі 
бы лі мац ней шыя за збор ную 
Бра зі ліі (3:0) і Мек сі кі (3:0). 
А за вяр шы лі вы ступ лен не ў 
гру па вой ста дыі на шы спарт-
смен кі су стрэ чай з Ра сі яй.

На га да ем, ча ты ры най-
леп шыя ка ман ды з кож най 
гру пы вый дуць у плэй-оф су-

свет на га фо ру му. Юні ёр ская 
збор ная Бе ла ру сі па ва лей-
бо ле ся род дзяў чат дру гі раз 
за апош нія 20 га доў гу ляе ў 
фі наль най ста дыі чэм пі я на ту 
све ту. Гэ та га пра ва яны да бі-
лі ся, па спя хо ва вы сту піў шы 
на чэм пі я на це Еў ро пы ў га-
ланд скім Ар не ме ў кра са ві ку, 
дзе за ня лі трэ цяе мес ца.

4. Ад бы лі ся ўсе мат чы 
19-га ту ра чэм пі я на ту краі-
ны па фут бо ле ў вы шэй-
шай лі зе. БА ТЭ сен са цый на 
са сту пі ла «Крум ка чам» — 
2:3, «Наф тан» на сва ім по лі 
прай граў «Дняп ру» — 0:1, а 
«Го мель» з та кім жа лі кам — 
«Іс ла чы». Ні чы ёй за вяр шыў-
ся матч «Га ра дзеі» і «Слуц-
ка» — 1:1. «Тар пе да-Бе лАЗ» 
пе рай граў «Ві цебск» — 2:0, 
а «Нё ман» са сту піў «Ды на-
ма-Мінск» — 0:1. Не вы яў-
ле ны пе ра мож ца су стрэ чы 

«Мін ска» са «Сла ві яй» — 
2:2, з та кі мі ж ліч ба мі на 
таб ло за вяр шы ла ся су стрэ-
ча брэсц ка га «Ды на ма» з 
лі да рам тур нір най таб лі цы 
«Шах цё рам».

5. Аляк санд ра Ге ра сі-
ме ня вый шла за муж. Цы-
ры мо нія шлю бу ад бы ла ся 
18 жніў ня ў пар ку-му зеі ін-
тэр ак тыў най гіс то рыі «Су-
ла», што зна хо дзіц ца за 50 
кі ла мет раў ад Мін ска. Му-
жам Аляк санд ры стаў чэм пі-
ён Еў ро пы па пла ван ні 2014 
го да Яў ген Цур кін. На га да-
ем, Ге ра сі ме ня з'яў ля ец ца 

не ад на ра зо вым пры зё рам 

чэм пі я на таў све ту, Еў ро пы 

і Алім пій скіх гуль няў па пла-

ван ні.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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